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Resum 
 

 
Actualment, gairebé tothom té accés a Internet mitjançant un dispositiu 
electrònic. Ja sigui amb un mòbil, un tablet, un ordinador o qualsevol altre 
dispositiu. 
 
Llavors gràcies a l’accés a Internet som connectats arreu del món. Amb aquest 
projecte és on es tractarà, la combinació de salut, mòbil i medicina. 
L’ampli ús de les tecnologies mòbils està obrint noves i innovadores formes 
per a millorar la prestació de la salut i l’atenció sanitària. 
 
A partir d’aquesta tecnologia neixen les aplicacions mòbils on poden ajudar als 
consumidors a gestionar la seva pròpia salut i benestar, i tenir accés a 
informació útil quan i on vulguin. 
 
Cada vegada els consumidors utilitzen les aplicacions de salut. Cal dir doncs 
que Internet és a la butxaca dels pacients, i gràcies a Internet és més fàcil la 
gestió personal de la salut de cadascun. 
 
Tot aquest conjunt d’idees han donat a la creació d’AAAida, una plataforma 
social creada per Alteraid, una spin-off formada per professors de l’EETAC 
(UPC). Aquesta plataforma social ofereix un seguiment especial sobretot a les 
persones grans i a la vegada dona la tranquil·litat als seus familiars. La 
informació es comparteix com a una xarxa social entre els familiars i els 
metges. 
 
Aquest projecte es basa en una aplicació que consisteix amb un tauler de 
control d’una gestora de casos d’un Hospital o Centre Mèdic de dia. Aquesta 
aplicació s’utilitzarà per al seguiment i evolució d’un pacient mitjançant 
qualsevol dispositiu, ja que s’adaptarà a la resolució de cadascun d’ells. 
 
L’aplicació pot reduir la despesa sanitària perquè permet tenir controlat la salut 
dels pacients mitjançant l’ús d’un dispositiu intel·ligent. 
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Overview 
 

 
Nowadays, almost everybody has access to Internet by an electronic device. 
Either it is within a mobile, a tablet, a computer or any other devices. 
 
So, thanks to the Internet access we are connected all over the world. In this 
project is where we treat, the combination of health, mobile and medicine. 
The wide use of the mobile technologies is opening new and innovative shapes 
to improve the benefit of the health and the sanitary attention. 
 
From this technology are born the mobile applications where it can help to the 
consumers to manage their own health and welfare, and they have access to 
useful information when and where they want to. 
 
Increasingly the consumers use the applications of health. It is necessary to 
say then that Internet is in the patients pocket, and thanks to Internet is easier 
each own health personal management. 
 
All this group of ideas have given to the creation of AAAida, a social platform 
created by Alteraid, one spin-off formed by teachers of the EETAC (UPC). This 
social platform offers a special follow-up especially to the big people and at 
same time the peace to their familiars. The information shares as a social 
network between the familiars and the doctors. 
 
This project is based on an application that consists with a managing control 
board of cases of a day Hospital or day Medical Centre. This application will 
use for the follow-up and evolution of a patient by means of any device, since it 
will adapt to the resolution of each of them. 
 
The application can reduce the sanitary expense because it allows to have 
controlled the health of the patients by intelligent device uses. 
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INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest projecte és oferir una solució més eficient per tractar als 
pacients i portar un seguiment més personal de cadascun d’ells. 
 
La webapp implementada utilitzarà com a Sistema Gestor de Bases de Dades 
a un Web Service, ja existent a la plataforma AAAida. 
 
Aquesta aplicació consisteix majoritàriament amb un tauler de control dels 
pacients d’una Gestora de Casos d’un Hospital de dia. Aquesta gestora podrà 
visualitzar aquests indicadors, afegir de nous, i analitzar les alertes que el 
sistema llença. 
 
Cal dir que aquesta aplicació, en ser una webapp s’adaptarà a tots els 
dispositius actuals mostrant, segons la pantalla, informació més rellevant o no. 
 
El Treball s’ha estructurat en quatre capítols de forma lògica: 
 
En el primer capítol s’explicarà els aspectes generals del projecte, i una petita 
introducció sobre AAAida. 
 
En el segon capítol es troba tots els temes relacionats amb l’arquitectura de la 
plataforma i la configuració de la webapp. 
 
En el tercer capítol, es presenta la implementació comercial del projecte on es 
tractarà amb profunditat les tecnologies i eines utilitzades. 
 
En el quart i últim capítol, es poden trobar les conclusions a les quals s’ha 
arribat després de la realització d’aquest Projecte Final de Carrera, possibles 
millores que es podrien afegir en un futur per millorar la webapp i l’impacte 
mediambiental produït per aquest Treball. 
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CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS 
 
En aquest capítol s’introduiran i explicaran els aspectes generals de la 
plataforma d’AAAida i els conceptes globals de l’aplicació Gestora de casos 
d’un Centre o Hospital de dia. 
 
 

1.1. Projecte AAAida 

 
AAAida és una plataforma que es basa amb compartir la informació sobre 
l’estat de salut dels familiars, amics, però més focalitzat a les persones grans. 
 
AAAida permet crear vincles amb persones i conèixer el seu estat mitjançant 
unes determinades mesures i a la vegada compartir aquesta informació amb 
altres membres de la xarxa. 
 
AAAida és formada per una pàgina web que permet gestionar les dades dels 
usuaris a les diferents aplicacions amb les quals treballa. Al darrere d’aquesta 
pàgina web es troba la base de dades d’AAAida on es pot gestionar qualsevol 
dada de qualsevol aplicació que connecti amb la plataforma. 
 
A continuació tenim el logo de la plataforma tal com il·lustra la següent figura 
Fig. 1.1: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.1 Logo d’AAAida 

 
 

1.1.1. Estructura de la plataforma 

 
AAAida es tracta d’una plataforma per a monitorar els pacients per als períodes 
establerts. La informació es comparteix com a una xarxa social entre els 
familiars i els metges. Aquest monitoratge es farà mitjançant sensors o bé 
introduint les dades manualment a l’aplicació corresponent. 
 
Segons l’aplicació que s’utilitzi la informació es podrà carregar amb sensors 
com per exemple un sensor posat al calaix que informa si el pacient ha obert o 
no el calaix a l’hora que toca, ja que pacient ha de prendre la medicina cada dia 
a aquella hora.  
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Altre exemple de sensors implementats, és una aplicació on el pacient es fa 
una foto a la pell i comprova com està i envia la informació corresponent al 
metge de cap. La següent figura Fig. 1.2 il·lustra un esquema d’alt nivell de la 
plataforma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 1.2 Plataforma d’AAAida 
 
Els sensors esmentats, també hi ha l’opció que el mateix pacient, el seu 
cuidador o familiar introdueixi les dades manualment a l’aplicació. Tal com els 
elements de mesura pes, fatiga… 
 
Per poder carregar totes aquestes dades a través d’aplicacions web, mòbils o 
bé sensors cal cridar a l’API [1] d’AAAida. Aquesta API emmagatzema tota la 
informació obtinguda i la comparteix a la xarxa, on la resta d’aplicacions que 
siguin escoltant cap tipus d’informació relacionada, s’actualitzaran. 
 
 

1.1.2. Aplicació web 

 
L’objectiu principal de l’aplicació desenvolupada per la plataforma AAAida és 
gestionar un control dels pacients (més enfocat a persones grans) que van als 
Centres o Hospitals de dia. Aquesta aplicació vol optimitzar les visites i donar 
prioritat als pacients segons les dades introduïdes, i a la vegada mantenir 
informats a cuidadors i familiars de l’estat del pacient. 
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Un exemple d’ús seria: 
 
“Montserrat és una persona de 85 anys amb uns determinats problemes físics i 
amb deteriorament cognitiu lleu. 
Es pren unes pastilles a les 09 hores i altres a les 18 hores. 
Puntualment té un problema amb la serva respiració durant la nit. Li comenta 
com s’ha trobat durant la nit a l’Emili que és el seu cuidador (1.). Llavors l’Emili 
introdueix l’activitat i comentaris corresponents de manera telemàtica (2.). 
El seu metge i familiars veuran l’activitat de la Montserrat en temps real (3.) i 
quan la Montserrat vagi cap al Centre o Hospital de dia (4.), ja tindran l’informe 
d’ella per poder avaluar-la com calgui. Després de la visita, familiars i cuidadors 
tindran també en temps real l’avaluació del metge (5.).” 
 
A la figura Fig. 1.3 següent trobem esquematitzat l’escenari del cas exposat 
anteriorment: 
 
 

 
    Fig. 1.3 Escenari aplicació 
 
 

1.2. Conceptes 

 
En aquest apartat s’explicaran breument conceptes esmentats anteriorment. 
 
 

1.2.1. Sistemes de Salut Personals de plataformes webs 

 
Els Sistemes de Salut Personal es podrien definir com la plataforma 
tecnològica i de serveis que ens permet proporcionar l’assistència remota a la 
gent gran, malalts crònics o discapacitats i que els permeten viure a casa. 
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L’objectiu dels Sistemes de Salut Personal és permetre les persones romandre 
independents a casa proporcionant tecnologies reactives centrades en les 
persones i les seves necessitats per donar suport als individus i als seus 
cuidadors. 
 
Els Sistemes de Salut Personal són actualment reactius i no preventius: no 
poden prevenir caigudes o cops, però sí que poden permetre als altres de 
reaccionar en cas que aquests esdeveniments ocorrin. En la seva forma més 
senzilla poden consistir en un telèfon fix o mòbil per informar de qualsevol 
esdeveniment. 
 
Actualment trobem solucions tecnològiques com: 
 

 Sensors: detectors de moviments, caigudes, incendis, presències, fuites 
de gas, fum, temperatura, sensors que vibren sota dels coixins en cas de 
foc, sensors que detecten crisis epilèptiques o incontinència urinària, 
sensors que detecten la presència al llit. 

 Dispositius de monitoratge: dispositius de mesures de glucosa a la sang, 
per exemple. 

 Serveis proporcionats pels centres d'atenció 24x7: quan un sensor és 
activat envia un senyal a la unitat central que automàticament contacta 
el centre d'atenció a on operadors entrenats prendran les mesures 
oportunes, com contactar amb un metge o el servei d'emergència. 

 Sistemes Vocals que recorden els més grans d'apagar el gas, les llums o 
tancar la casa. 

 
 

1.2.2. Disseny Web Adaptable 

 
El terme de Disseny Web Adaptable o Responsive Web Design [2] és la 
pràctica de la construcció d’una pàgina web que s’adequa per treballar en tots 
els dispositius i a cada pantalla, sense importar la mida (més petita o més 
gran). 
 
Amb aquest tipus de disseny no es necessita tenir una versió web per a cada 
dispositiu, amb una sola web s’adapta a tots ells. 
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1.3. Objectius 

 
Un cop explicats alguns dels aspectes de la plataforma AAAida, ara definirem 
els objectius del projecte: 
 

 Aplicació web: 
o Interacció pacient-metge amb més proximitat. 
o Crear una interfície d’usuari fàcil i intuïtiva (conegut el terme amb 

el nom de User Experience [3]). 
o Interfície adaptable a qualsevol dispositiu. 
o Gestionar volum de dades i d’usuaris. 
o Creació d’alertes. 
o Veure gràficament l’evolució del pacient. 
o Gestionar altes, i noves mesures a la plataforma d’AAAida. 

 

 Plataforma AAAida: 
o Veure la gestió dels pacients modificats o donats d’alta a 

l’aplicació. 
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CAPÍTOL 2. ARQUITECTURA 
 
En aquest capítol hi ha una explicació més detallada de com funciona la 
plataforma d’AAAida. 
 
A la següent figura Fig. 2.1 tenim els elements de la plataforma amb la qual és 
formada: 
 
 

 

  Fig. 2.1 Esquema dels elements de la xarxa d’AAAida 
 
 
Aquests elements representats a la Fig 2.1 són: 
 

 Sensors i dispositius de monitoratge: tota l’activitat dels pacients pot ser 
registrada amb aquests sensors o dispositius per la plataforma. Aquests 
elements seran programats per fer les funcions corresponent, com 
l’obertura d’una porta o d’un calaix. 

 APP Client [4]: eina per gestionar les dades obtingudes de mesures, 
alertes, etc. 
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 Market [5]: on es troben les aplicacions mòbils multi plataforma amb les 
quals treballa AAAida. 

 Comunicació: l’usuari donat d’alta a la plataforma, pot configurar el seu 
perfil a cada aplicació, pot explotar l’eina corresponent ja sigui afegint 
dades de mesura, comentaris o portant un control de com són funcionant 
els sensors. 

 
 

2.1. Aplicació Gestora de casos clínics 

 
Un cop definida l’estructura de la plataforma d’AAAida s’explicarà amb detall 
l’aplicació Gestora de casos clínics. 
 
A continuació tenim la figura Fig. 2.2 amb l’esquema de la Integració d’Alt Nivell 
de la nostra aplicació: 
 
 

    
Fig. 2.2 Escenari d’Alt Nivell de l’aplicació 



Arquitectura   17 
 

 

2.1.1. Diagrama de flux 

 
L’aplicació es caracteritza per afegir, modificar o rebre dades en temps real de 
la plataforma d’AAAida. 
 
A continuació s’explica mitjançant el diagrama de flux de la figura Fig. 2.3, la 
lògica de l’aplicació Gestora de casos: 
 
 

 
 
    Fig. 2.3 Diagrama de flux 
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2.1.2. Anàlisis de les vistes 

 
A continuació s’explicarà amb una mica més de detall les diferents vistes de 
l’aplicació Gestora de casos 
 
 

2.1.2.1. Pantalla principal - Pacients 

 
Després de fer el Login, l’usuari accedeix a la Gestora de casos.  
A la Fig. 2.4 i Fig. 2.5 podem veure aquesta pantalla en dos formats diferents 
segons el dispositiu: 
 
 

 
   Fig 2.4 Pantalla principal escriptori 
 
 

 
   Fig. 2.5 Pantalla principal mòbil 
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En aquesta  pantalla l’usuari podrà: 

 Afegir nou pacient a la plataforma d’AAAida 

 Fer una cerca avançada dels pacients. On un cop trobat el cercat, 
expandir el seu detall al seleccionar-lo. 

 Veure el detall d’un pacient en expandir-lo.  
o Afegir noves mesures (formulari) 
o Visualitzar anteriors mesures 
o Afegir nous comentaris 
o Editar comentaris 

 Al costat del nom del pacient, sortiran unes petites alertes segons: 
o Comentari recent 
o Alguna mesura crítica 

 Principalment en aquesta pantalla com a molt seran definits 16 pacients 
per pàgina.  

 Navegar altres pestanyes 
 
 

2.1.2.1. Configuració 

 
En aquesta pantalla modal l’usuari podrà definir les mesures a expandir al 
detall del pacient 
 
 

2.1.2.2. Afegir nou pacient 

 
En aquesta pantalla l’usuari podrà crear un nou formulari i afegir un nou pacient 
a la plataforma d’AAAida i fer un vincle metge-pacient. 
 
Aquest formulari té una validació segons els camps. 
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2.1.2.3. Timeline 

 
A les següents figures Fig. 2.6 i Fig. 2.7 podem veure el Timeline de l’aplicació 
segons els dispositius: 
 
 

 
 
   Fig. 2.6 Pantalla Timeline escriptori 
 
 

 
 
   Fig. 2.7 Pantalla Timeline mòbil 



Arquitectura   21 
 

 
En aquesta  pantalla l’usuari podrà: 

 Filtrar segons l’estat 

 Filtrar segons les dates 

 Veure els comentaris del pacient segons la mesura 

 Anar al detall de la mesura on: 
o Navegarà a la pantalla de les gràfiques i es seleccionarà la 

mesura i el pacient, a les opcions 
 
 

2.1.2.4. Gràfiques 

 
A la següent figura Fig. 2.8 podem veure la pantalla on es definiran les 
gràfiques: 
 
 

 
   Fig. 2.8 Pantalla Gràfiques 
 
 
En aquesta  pantalla l’usuari podrà: 

 Filtrar segons el pacient 

 Filtrar segons la mesura 

 Filtrar segons les dates 

 Veure la vista global de la cerca 

 Veure una vista detallada de la mesura segons les dates 
 
 

2.1.3. Altres requeriments 

 
En aquest apartat es definirà els diferents requeriments que es tenen en 
compte per crear una bona experiència d’usuari. 
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2.1.3.1. Interfície 

 
Els requeriments d’interfície seran que s’adapti a qualsevol dispositiu, ja sigui 
mòbil, tablet o ordinador. Això vol dir, que la resolució de la pantalla no afectarà 
l’aplicació, i s’adaptarà a l’ample del dispositiu. 
 
 

2.1.3.2. Internacionalització 

 
L’aplicació es multi idioma, on s’adapta i suporta el català, el castellà i l’anglès. 
 
 

2.2. Model de comunicació 

 
A continuació a la figura Fig. 2.9 es mostra mitjançant el següent model de 
capes, l’estructura de l’aplicació i com interactua amb la plataforma d’AAAida. 
 
 

 
 
  Fig. 2.9 Model de capes 
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A la figura anterior Fig. 2.3 veiem la distribució de capes de l’aplicació Gestora 
de casos i la plataforma d’AAAida. La UX [3] fa referència a com els usuaris 
veuen els serveis i interactuen amb ells. Cal dir, que per accedir a la plataforma 
d’AAAida és necessari que l’usuari sigui registrat prèviament a la plataforma. 
Aquesta comprovació (Login) de les dades de l’usuari es fa mitjançant un 
HTTPClient [6] contra l’API RESTful [1] de la plataforma. 
 
Per tal de publicar i consumir les dades de l’API RESTful [1] utilitzarem un 
HTTPClient [6]. 
 
 

2.2.1. Interacció amb AAAida 

 
La plataforma d’AAAida juntament amb la Gestora de casos es basen en la 
creació de vincles. Un vincle és la societat formada entre metge-pacient. 
 
Això vol dir, contribuir a la millora de la capacitat resolutiva en l’àmbit de 
l’atenció primària que pot rebre el pacient.  
 
 

2.2.2. Requeriments d’accés 

 
L’aplicació Gestora de casos té el mateix requeriment d’accés que pot tenir 
qualsevol altra aplicació de la plataforma d’AAAida. Això vol dir, que amb el 
Login es demana el correu electrònic i la contrasenya de l’usuari que s’ha donat 
d’alta prèviament a la plataforma. 
 
A les següents figures Fig. 2.10 i Fig. 2.11 podem veure dues captures de la 
pantalla Login de l’aplicació Gestora de casos, en dos dispositius diferents: 
 
 

 
Fig. 2.10 Login Escriptori   Fig. 2.11 Login mòbil 
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CAPÍTOL 3. IMPLEMENTACIÓ COMERCIAL 
 
En aquest capítol hi ha una explicació més detallada de la implementació de 
l’aplicació i de les eines i tecnologies utilitzades. 
 
 

3.1. Entorn de desenvolupament 

 
Durant tot el Treball s’ha utilitzat el següent: 
 

 Ordinador portàtil amb Sistema Operatiu Ubuntu [7] 12.10 per al 
desenvolupament de l’aplicació 

 Servidor de la plataforma d’AAAida 

 Telèfon mòbil per testejar l’adaptació de l’aplicació 

 Tablet per testejar l’adaptació de l’aplicació 
 
El desenvolupament de l’aplicació Gestora de casos s’ha realitzat sobre un 
entorn d’Eclipse [8] versió Kepler [9] i WebStorm [10] amb llicència de la UPC 
[11]. 
 
També com a software que proporciona control de versions l’eina RabbitVCS 
[12]. Es va escollir aquesta eina perquè té una integració semblant al 
TortoiseSVN [13], però per a entorns Linux [14].  
 
Amb aquesta eina podem guardar el codi de l’aplicació i accedir a les diferents 
versions a través de la xarxa per tal de recuperar-lo des de qualsevol dispositiu 
i així facilitar el treball en equip. 
 
Cal dir, que es va escollir aquesta eina, ja que en obrir el projecte des de 
l’Eclipse [8] o WebStorm [10], es pogués pujar el codi fent canvis als dos 
entorns. 
 
Per a la redacció del document s’ha utilitzat el paquet de Microsoft Office 2010 
[15], i l’eina web Cacoo [16] per tal de definir els diagrames. 
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3.2. Tecnologies 

 
A continuació es profunditza sobre les tecnologies utilitzades a la 
implementació de l’aplicació Gestora de casos. 
 
 

3.2.1. AngularJS 

 
És un framework [17] Javascript [18] desenvolupat per Google [19], i dissenyat 
per fer facilitar el desenvolupament al Front-End [20]. 
 
Angular és basat en MVC [21] (model-vista-controlador). A continuació es 
representa a la figura aquest concepte: 
 
 

 
   Fig. 3.1 Model-Vista-Controlador 
 
 
A l’anterior figura veiem que cada part és independent de la resta. El model 
conserva l’estat de l’aplicació i produeix esdeveniments al ser modificat de 
forma que la vista es pugui actualitzar d’una forma independent per als altres. 
La vista proporciona la interfície del controlador a través de la modificació del 
model de forma adequada. Llavors tots els elements són relacionats, però 
cadascun s’encarrega d’una part. 
 
Tornant a l’explicació de la llibreria Javascript [18], podem dir que es compon 
principalment de: 
 

 Directives: són funcions que retornen un element DOM [22] per donar-li 
funcionalitat extra. 

 Controladors: tros de codi que defineix una part de la pàgina. 

 Àmbits (scope [23]): permet que les dades que es gestionen als 
controladors passin a les vistes, i al contrari. Resumint, ens trasllada les 
dades d’un lloc a un altre. 

 Serveis: són objectes singletons [24] que realitzen tasques comunes a 
diferents llocs de l’aplicació. 
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@media (max-width: 600px) { 
 
} 

 Injecció de dependències: quan es defineix qualsevol component cal 
definir de quins altres components (controladors, serveis...) depèn. 

 
 

3.2.1.1. Internacionalització (i18n) 

 
S’utilitzarà el mòdul d’angular-translate que s’encarregarà de traduir els literals 
de l’aplicació de manera dinàmica i transparent per l’usuari. 
 
Només s’ha de definir una col·lecció de key-value amb les traduccions i el 
mòdul farà la resta. 
 
 

3.2.2. Bootstrap 

 
És un framework [17] desenvolupat pels creadors de Twitter [25], que permet 
crear interfícies web amb CSS [26] i Javascript [18], on la seva particularitat és 
d’adaptar la interfície web a la mida de les pantalles dels dispositius (concepte 
RWD [2] explicat anteriorment) 
 
 

3.2.2.1. Media-Queries 

 
Mòdul de CSS3 [27] que permet la representació del contingut per adaptar-se a 
condicions definides com la resolució de la pantalla, o bé com la resolució del 
contingut en percentatges. 
 
A continuació en tenim un exemple de codi que es podria definir en un arxiu 
CSS [26], per definir que el màxim de la pantalla per a una determinada regla 
CSS [26] fos de 600px: 
 

 
 

3.2.3. JSON Data 

 
Aquesta tecnologia s’utilitza per a l’intercanvi de dades entre el client i servidor. 
Té un format lleuger de dades i és basada en text. 
 
Les implementacions de JavaScript [18] poden analitzar les dades en format 
JSON [28] sintàcticament amb molta facilitat, és un format ideal per a 
intercanviar dades en una aplicació web d’Ajax [29] com la nostra. 
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3.2.3.1. Postman 

 
Aquesta eina proporcionada per Google Chrome [30] permet construir i 
gestionar de forma còmoda les peticions als serveis REST [31] (POST, GET, 
ets). 
 
A la següent figura Fig. 3.2 tenim un exemple d’utilització de l’aplicació: 
 
 

     
Fig. 3.2 Exemple captura de Postman 

 
 

3.3. Performance 
 
En aquest apartat s’explicarà breument com s’ha millorat la performance [32] 
de l’aplicació. Que vol dir l’estudi i posterior millora del rendiment de la webapp, 
com millors temps de càrrega. 
 
 

3.3.1. Minimitzar i ofuscar codi 

 
Explicació breu de com millorar el nostre codi Javascript [18] i CSS [26] a la 
nostra aplicació. 
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3.3.1.1. Minimitzar codi CSS 

 
Els navegadors bloquegen els arxius CSS [26] externs abans que s’apliquin 
formats al contingut de la pantalla. Això comporta latència i un augment del 
rendiment de la pantalla. Llavors, minimitzar el codi millora el rendiment de la 
nostra webapp. 
L’eina utilitzada per aquesta tasca és CSSMin [33]. 
 
 

3.3.1.2. Ofuscar codi Javascript 

 
Consisteix a agafar el codi Javascript [18] i fer-lo més complicat d’interpretar. 
La idea és amagar la funcionalitat del codi. 
 
Les avantatges d’ofuscar el codi són: 

 Reduir temps de càrrega. 

 Estalviar amplada de banda. 

 Dificultar la lectura del codi per als usuaris. 

 Redueixen la mida. 
 
L’eina utilitzada per aquesta tasca és Minify JS [34]. 
 
 

3.3.2. Millores pràctiques (Best Practices) 

 
A l’hora de desenvolupar l’aplicació es van tenir algunes consideracions per a 
un correcte desenvolupament i millora del rendiment. 
 

 Al principi del desenvolupament es van utilitzar CDN [35] (Content 
Delivery Network) quan encara no es tenien definides les llibreries per 
utilitzar. Més tard es van descarregar les llibreries finals que s’utilitzaran i 
afegir al Treball. 

 Evitar manipulacions innecessàries del DOM [36] 

 Combinar els arxius Javascripts [18] utilitzats en un sol arxiu. Es fa el 
mateix per als arxius CSS [26]. 

 Utilització de Sprites [37], que consisteix a agrupar imatges en un sol 
arxiu. 

 

3.4. Gestió via web 

 
Per tal de poder gestionar la nova aplicació Gestora de casos calia poder 
afegir, modificar o eliminar dades d’usuaris de la plataforma d’AAAida. I també 
poder consumir de l’API RESTful [1] que proveeix la plataforma. 
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3.4.1. Backend d’AAAida 

 
En el Backend [38] d’AAAida és on es gestiona tota la informació relacionada 
amb la plataforma. Aquest Backend [38] funciona amb el framework [17] 
d’AngularJS [39] també, i una pàgina web d’escriptori. 
 
És una eina primordial per tal de poder fer les diferents proves en l’aplicació 
Gestora de casos. 
 
A la següent figura Fig 3.3 podem veure com és aquesta pàgina web: 
 
 

 
   Fig. 3.3 Backend d’AAAida 
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3.4.2. Aaaida-datastore 

 
L’eina utilitzada per consumir i visualitzar l’API RESTful [1] de la plataforma 
d’AAAida és Swagger [40]. El principal objectiu d’aquest framework [17] és 
enganxar el sistema de documentació amb el codi del servidor perquè se 
sincronitzi a cada canvi. També proporciona una interfície visual on podem 
testejar les peticions de l’API [1]. 
 
A la següent figura Fig. 3.4 trobem una captura d’aquest framework, que són  
juntament amb la web del Backend [38] d’AAAida, els elements principals per 
obtenir les dades i testejar de l’aplicació. 
 
 

 
   Fig. 3.4 Swagger d’AAAida 
 
 

3.5. Deploy de l’aplicació a producció 

 
Per tal d’automatitzar la compilació del codi de l’aplicació Gestora de casos 
s’utilitzarà l’eina Grunt [41]. 
 
Es crearà un script [42] de compilació on es pot automatitzar tota l’execució de 
tasques relacionades amb l’aplicació. 
 
És una bona eina per millorar el flux de treball en aplicacions amb Javascript 
[18]. 
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3.5.1. Logs 

 
Els logs són definits a la màquina on s’ha fet el deploy [43] de l’aplicació, 
mitjançant l’eina Grunt [41] i també són a la part del client, que vol dir a la 
consola del mateix navegador 
 
 

3.6. Elecció del desenvolupament 

 
En un principi es va proposar realitzar l’aplicació  Gestora de casos amb el 
framework [17] BackBone.js [44] en comptes de l’actual AngularJS [39]. 
 
Es va fer un estudi de com funciona aquest framework que també utilitza el 
model-vista-controlador (MVC [21]). 
 
Però fent una anàlisi comparatiu es va escollir AngularJS [39], ja que 
primerament té molt més sortida, implementacions i sobretot una forta 
comunitat enrere per donar suport. Cal dir, que la corba d’aprenentatge 
d’AngularJS [39] és una mica major que la de BackBone [44], però el codi és 
més fàcil d’entendre i més net. 
 
A la següent figura Fig. 3.5 tenim una comparativa de la utilització de les dues 
llibreries: 
 

 
Fig 3.5 Comparativa AngularJS [39] i Backbone [44] 
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CAPÍTOL 4. PLANIFICACIÓ 
 
En aquest capítol es fa un petit estudi de la planificació i dedicació que s’ha fet 
durant el Treball. Tots els Treballs es defineixen per diferents fases, i en aquest 
cas són: 
 

 Estudi previ: es realitza tota la investigació sobre les tecnologies a 
utilitzar. Un cop escollides, es comença l’aprenentatge dels diferents 
llenguatges i es fan petits exemples per assolir els nous conceptes. 

 Disseny: en aquesta fase es realitza el disseny de la nova aplicació. 
S’avaluen els requeriments del projecte i es crea el Mockup [45]. 

 Implementació: un cop confirmat per part del Tutor el nou disseny de 
l’aplicació, es modela amb les tecnologies escollides i es creen les noves 
funcionalitats. 

o Integració amb l’API: part molt important del Treball perquè 
l’aplicació comença a rebre dades reals de la plataforma 
d’AAAida. 

 Testing: diferents proves de l’aplicació en els diferents dispositius per 
veure que tot s’adapta i funciona correctament. 

 Documentació: és la fase final del Treball on es recompila tota la 
informació i es fa la redacció de la memòria. 
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4.1 Dedicació 

 
A la Fig. 4.1 podem veure el temps dedicat a cada fase. 
Cal destacar doncs, que les fases de disseny i d’implementació s’han treballat 
de manera paral·lela durant gran part del Treball. Cal dir també, que al treballar 
a jornada completa, no es podia focalitzar part del temps setmanal en el 
projecte, i això perjudicava moltes fases del Treball. 
 
 

 
 
   Fig. 4.1 Dedicació en temps 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 
 
En aquesta última part trobarem les conclusions finals del projecte a les quals 
s’ha arribat després de la seva realització, les línies futures per tal de seguir 
millorant l’aplicació i el possible impacte mediambiental. 
 
 

5.1 Conclusions 
 
Un cop finalitzat el Treball podem concloure fent una revisió dels objectius 
establerts al començament del projecte. 
 
Podem dir que s’ha assolit gairebé tots els objectius. L’aplicació es estable amb 
càrregues altes d’usuaris gràcies a les millores implementades. És capaç 
d’interactuar fluidament amb la plataforma d’AAAida. S’han realitzat algunes 
funcionalitats extres per millorar l’experiència d’usuari. També, aquesta 
aplicació ajudarà a créixer la plataforma d’AAAida gràcies al control de versions 
i l’automatització de les compilacions del codi en producció. 
 
Un objectiu marcat durant la fase de desenvolupament que no s’ha pogut 
assolir és la implementació OAuth 2.0 [53]. 
 
Encara no era implementat a la plataforma d’AAAida. Però sense dubte, serà 
un element imprescindible en les millores de l’aplicació. 
 
 

5.2 Línies futures 

 
A continuació es detallen algunes idees per millorar l’aplicació: 
 

 Implementació OAuth 2.0. 

 Implementació de noves llibreries per realitzar les gràfiques més 
interactives.  

 Adjuntar foto quan s’afegeix un nou pacient (càmera del mòbil). 

 Sistema d’alerta, que notifiqui al metge del pacient, que el pacient és 
greu de camí a l’Hospital. 

 Compartir pacients de la plataforma AAAida en aquesta aplicació, entre 
més d’un metge. 
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5.3 Impacte mediambiental 

 

El propòsit d’aquest Treball Final de Carrera permet que el metge pugui fer un 
seguiment a distància del pacient. Això reduiria les visites mèdiques del pacient 
a l’Hospital o Centre de dia, ja que el pacient no hauria de moure’s de casa per 
anar a la consulta i s’estalviaria gasolina i el CO2 que pot emetre el transport 
utilitzat (encara que als pròxims anys tendim a la implantació d’un transport 
públic més eficient i net amb el medi ambient). 
 
Cal dir, a més utilització de l’aplicació per part de metges i pacients, això 
ajudaria en l’optimització dels processos de consultes en aquests Centres de 
dia i la millora dels pacients, ja que es faria un seguiment personalitzat. 
 
Així doncs, reduir desplaçaments del pacient implicaria un impacte 
mediambiental molt positiu i una millora en la qualitat de vida. 
 
 

5.4 Conclusions personals 

 
La realització d’aquest Treball m-ajuda’t a créixer amb unes tecnologies que 
volia aprendre. Són tecnologies molt demandades actualment i que tenen molta 
sortida, i amb les quals pots realitzar interessants projectes. 
 
Pel meu compte, intento a vegades (si hi ha temps) anar a conferències on es 
parlen molt tot sovint d’aquestes tecnologies i d’altres. 
 
Cal dir també, que tot el que he après en aquest Treball m’ajudarà en el meu 
futur a poder treballar en diferents àmbits. Totes les utilitzades són tecnologies 
punteres. 
 
Pel que respecta a la plataforma d’AAAida em sembla una molt bona opció. 
Actualment la societat tendeix a tenir gent més gran i es destinen molts diners a 
aquestes persones. Per tant, en un món com l’actual on cada dia millora la 
tecnologia, aquesta és una aposta segura.  
 
A escala personal i en relació amb el Treball, cal dir que m’ha costat molt 
posar-me de veritat perquè treballo a temps complet. Quan vaig parlar amb en 
Toni, i em va oferir aquest Treball, em vaig motivar molt per realitzar-lo. Però és 
una llàstima perquè amb l’experiència d’ara i una mica més de temps, podria 
realitzar coses interessants i ajudar a la plataforma a millorar, sens dubte. 
 
A tots els treballs o projectes s’aprèn molt. Però per la situació en què em 
trobava i la finalització del TFC, en aquest cas és gran lliçó apresa. També és 
una bona manera, aprenent aquesta lliçó, acabar una carrera on vaig finalitzar 
les classes presencials fa ja més de 3 anys. 
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ANNEX I. DESENVOLUPAMENT DE L’APLICACIÓ 
 

I.I Estructura del directori del projecte 

 
L’estructura del directori del projecte és distribuïda molt similar a l’estàndard 
dels projectes tipus d’AngularJS [39] 
 
No hi ha cap estructura estendard definitiva que s’apliqui a tots els projectes, 
sinó que depèn de les característiques del projecte, com la seva mida, el temps 
de desenvolupament o els coneixements de l’equip de desenvolupament.  
 
A la següent figura Fig. I.1 podem veure l’estructura del Treball. 
 
 

 
  Fig. I.1 Estructura projecte 
 
 
A continuació es profunditza una mica l’explicació de l’estructura: 
 

1. app 
Carpeta on es defineixen els controladors, les directives, i els services 
d’Angular. També a l’arxiu aaaida.js es defineix el mòdul de l’aplicació i 
les seves constants 
 

2. assets 
Carpeta on es defineixen les llibreries de tercers que utilitzarem.  
També els recursos estàtics de l’aplicació. És important el naming 
assignat als arxius CSS o JS  
 



 

 
3. views 

Arxius HTML amb el contingut estàtic de les diferents pàgines i els tags 
d’Angular 
 

4. Index.html 
Aquesta és la pàgina principal on seran definides la resta de pàgines. Es 
la que conté la directiva ng-view.  

 
 

I.II Llibreries  

 
És important saber les funcionalitats que utilitzarem de les llibreries de tercers, i 
no emplenar el projecte de llibreries. 
 
Les llibreries més importants que s’utilitzaran en aquest projecte són: 
 

 AngularJS 

 JQuery 

 Bootstrap 

 FontAwesome 

 D3.js: llibreria utilitzada per crear gràfiques 
 
En alguns casos també s’han definit llibreries/plugins per tal de facilitar la feina. 
En molts casos també, per no descarregar petits plugins i afectar altres 
components de l’aplicació, s’han desenvolupat funcions pròpies que tenen el 
mateix comportament esperat. 
 
Una dada per tenir en compte són les versions de les llibreries. En molts casos 
durant el desenvolupament del Treball, s’han actualitzat versions de 
determinades llibreries. En aquest cas, cal tenir en compte aquestes 
actualitzacions per tal de no trencar possibles funcionalitats de l’aplicació. 
 
 

I.III Swagger 

 
Quan es va començar la integració de l’aplicació amb l’API RESTful d’AAAida 
havia de mirar les peticions mitjançant el Developer Tools del meu navegador 
per tal de definir les peticions de l’aplicació. 
 
Com tot era molt caòtic, vaig configurar un Swagger per poder generar la 
documentació de l’API RESTful d’AAAida i provar les peticions més 
ordenadament. 
 
La instal·lació d’aquest framework es va fer en un NGINX server a la meva 
màquina local (ja que en aquells moments no tenia assignada una Màquina 
Virtual).



 

 
La instal·lació es va fer per un Sistema Operatiu Ubuntu 12.10. 
 
Els passos a seguir van ser: 

1. Instal·lació NGINX server a la màquina local 
2. Descàrrega del framework Swagger 
3. Arrencar Swagger en aquest servidor 
4. Definicions de les peticions que necessitava en aquell moment per poder 

continuar amb el desenvolupament de l’aplicació 
 
A les següents figures Fig. I.2 i Fig I.3 podem veure com va quedar configurat: 
 
 

 
   Fig. I.2 Vista global Swagger 
 
 

 
   Fig. I.3 Resposta de l’API d’AAAida 



 

 
Cal dir doncs, que finalment desenvolupadors de la plataforma d’AAAida van 
realitzar un Swagger potent per donar suport a totes les aplicacions de la 
plataforma, i aquest Swagger configurat va quedar obsolet. 
 
 

I.IV Màquina virtual d’AAAida 

 
Finalment es va assignar una màquina virtual de la plataforma d’AAAida per tal 
d’allotjar tot el codi al repositori i fer els deploys per a l’entorn de producció. 


